
 

 

Philips
Trådløse AudioBoost-TV-
øretelefoner

15mm drivere/lukket bagside
In-ear
2 hovedtelefoner

SSC5002
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ere personlig

t til højere og klarere lyd fra dit uden at forstyrre andre med de lette, trådløse SSC5002 
dioBoost-tv-hovedtelefoner. Automatisk tænd/sluk-funktion og automatisk valg af 

nal gør det endnu nemmere for dig.

Designet til komfort
• Kompatibel med alle TV med optiske og 3,5 mm-lydindgang
• Plug & Play-design giver nem opsætning
• Egnet til brug med briller og 3 eartips propper til komfort

Perfekt lytteoplevelse
• 15 mm neodymdrivere leverer klar og høj lyd
• Digital, trådløs forbindelse til interferensfri lytning
• Venstre/højre-regulator giver en personlig oplevelse
• Tre equalizer-indstillinger, der passer til dine lydpræferencer
• Dæmpet tilstand til at forstærke stemmer for at få bedre samtaler
• Høj lydeffekt giver dig højere og bedre lyd

Brugervenlig
• Tænder/slukker automatisk, når hovedtelefonerne er på/ taget af
• Indstil automatisk den ideelle forbindelse
• Løb aldrig tør for strøm med det ekstra genopladelige batteri



 15 mm neodymdrivere

15 mm neodymdrivere leverer klar og høj lyd. 
En digital trådløs tilslutning med 
signaloverførsel i høj kvalitet sikrer klassens 
bedste lyd.

Dæmpet tilstand til at forstærke 
stemmer
Sluk for TV-lyden med én knap og mikrofonen 
i Audioboost-TV'ets hovedtelefoner vil 
opfange stemmer og lyde i dine omgivelser og 
forstærke dem i dit øre. Få tydeligere samtaler 
med din familie og hør dine omgivelser bedre.

Automatisk tænd/sluk-funktion

Du behøver ikke trykke på en knap for at 
aktivere Audioboost-TV-øretelefonerne. En 
smart mekanisme registrerer automatisk, om 
de bliver anvendt og slår dem automatisk til 
eller fra. Du skal aldrig mere bekymre dig for 
at glemme at slukke for dine hovedtelefoner.

Auto-Tune-funktion
Hver gang du bærer dit headsett, vil den 
automatisk tænde og vælge den bedste 
tilslutningsmulighed for at opnå den bedste 
lydkvalitet og tilslutning. Det er slut med selv at 
dreje og justere for at finde den bedste 
tilslutning.

Kompatibel med alle TV

Audioboost-TV-øretelefoner er kompatible 
med alle TV med digital og analog lydindgang.

Digital, trådløs forbindelse

Nyd en interferensfri lytteoplevelse med den 
digitale, trådløse forbindelse. Den digitale, 
trådløse tilslutning sikrer en robust og sikker 
forbindelse uden interferens

Ekstra genopladeligt batteri
To genopladelige batterier medfølger. De har 5 
timers afspilningstid, i alt 10 timer. Skift til det 
andet batteri, når batteriet i 

stetoskophovedtelefonerne er løbet tør, og få 
en uafbrudt nydelse.

Høj lydeffekt for klarhed
Neodymdrivere med højt effekt giver lyden et 
boost, så man hører alt, som det var hensigten.

Separat venstre/højre-regulator

Nyd ekstra høj lyd med venstre og højre 
balance og lydstyrkeregulator for en personlig 
oplevelse.

Tre equalizer-indstillinger

Alle har deres egne lydpræferencer, så du kan 
blandt tre EQ-indstillinger vælge den, som 
giver dig den bedste TV-nydelse.

Plug and Play-design
Plug & Play-design giver nem opsætning

Egnet til brug sammen med briller
Egnet til brug med briller og 3 eartips-stilarter 
til komfort
SSC5002/10

Vigtigste nyheder
Trådløse AudioBoost-TV-øretelefoner
15mm drivere/lukket bagside In-ear, 2 hovedtelefoner
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Neodym
• Højttalerdiameter: 15 mm
• Frekvensområde: 15 - 21.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maksimalt lydtrykniveau: 125 dB (1 kHz)

Tuner/modtagelse/transmission
• Kanalvælger: automatisk
• Effektivt område: 50 m
• Modtagelseshastighed: 2400 - 2483 MHz
• SN: <75 dB ved 1 kHz

Komfort
• Automatisk sluk
• Basestationens funktioner: LED-indikator
• Batteriopladningsindikator
• Driftstid: ~5 timer
• Indikator for batteriniveau

Strøm
• Batterier inkluderet: genopladelig, Ja
• Antal batterier: 3
• Standby-strømforbrug: 50 mA

Tilbehør
• Batterioplader: dockingstation til opladning
• Medfølgende tilbehør: Optisk kabel
• TV RCA-adapter: 6 sæt

Emballagens mål
• EAN: 69 51613 99273 9
• Mål på emballage (B x H x D): 24 x 32 x 12 cm
• Bruttovægt: 1,045 kg
• Nettovægt: 0,618 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,427 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 3,589 kg
• GTIN: 1 69 51613 99273 6
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 25,5 x 31,5 cm
• Nettovægt: 1,854 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 1,735 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 15,6 x 22 x 10,2 cm
• Vægt: 0,241 kg
•
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